
Kynologický klub Moravské Budějovice Vás srdečně zve na 

„Moravskobudějovickou rozcvičku“ 
 
 

 

Datum: 25. 4. 2020  

 

Místo: cvičák KK Moravské Budějovice – Krnčice (49°1'52.379"N, 15°47'58.957"E) 

Z obchvatu - sjezd směr Krnčice.  

 

Rozhodčí: Pavlína Doležalová ( http://www.beardedky.cz ) 

 

Program: 

8.00 – 8.20 prezence 

8.30 první prohlídka trati 

- závod družstev - JUMPING  

- začátečníci JUMPING, pokročilí JUMPING 

- začátečníci JUMPING, pokročilí OPEN  

Cca v 15,00 h - vyhlášení výsledků kategorií  

 

Startovné:  

začátečník/pokročilý………....   300 Kč  

druhý pes jednoho majitele …. 250 Kč  

děti do 15 let …………………250 Kč (druhý pes dítěte do 15 let 200 Kč)  

 
Kategorie:  

 

Začátečníci 

- psi ve věku od 12 měsíců bez výkonnostního průkazu, nebo s průkazem bez splněné zkoušky  

- diskvalifikace pouze za vyvenčení psa na parkuru nebo za opuštění parkuru psem bez 

možnosti přivolání 

- jumping bude obsahovat pouze skočky a tunely 

- na parkuru nejsou povoleny pamlsky, pouze hračky v ruce nebo schované 

- kategorie XS, S, M, ML, L (hodnocení XS+S a ML+L dohromady)  

- výška překážek: XS – 10 cm; S – 20 cm; M – 30 cm; ML – 40 cm; L – 50 cm 
- na požádání (z vážných důvodů) je možné ještě výšku snížit, pes však bude hodnocen 

v kategorii, do které výškově patří 

 

Pokročilí 

- s výkonnostním průkazem i bez, bez splněné zkoušky v kategorii A3 (pokud máte pejska v A3 

a pojedete na závody s nějakým začátečníkem a staršího borce nechcete nechat doma nebo 

chcete potrénovat – napište nám, zařadíme Vás jako předskokana nebo doskokana) 

- nebude zařazena houpačka 

- diskvalifikace pouze za vyvenčení psa na parkuru nebo za opuštění parkuru psem bez 

možnosti přivolání 

- kategorie - XS, S, M, ML, L (hodnocení XS+S a ML+L dohromady) 

- výška překážek: XS – 15 cm; S – 25 cm; M – 35 cm; ML – 45 cm; L – 55 cm 

http://www.beardedky.cz/


 

Závod družstev 

Všichni poběží lehký jumping podle startovní listiny. Vytvoříte si však čtyřčlenné týmy a do 

soutěže se budou započítávat nejlepší tři běhy. Název družstva a kategorii družstva vyplníte do 

přihlášek nebo později na email nebo až při prezenci. Kategorii vybírejte vždy podle největšího 

psa. (např. mám družstvo XS, S, L, L – vlkodlaci, např. S, XS, M, S – raťafáci) 

 

Kategorie: 

Hafíčci – max velikost S (družstvo se tedy skládá z pejsků velikosti pouze XS a 

S v libovolných kombinacích) 

 

Raťafáci – max velikost M (družstvo se skládá z pejsků velikosti XS,  S,  M v libovolných 

kombinacích) 

 

Vlkodlaci  - max velikost ML, L (družstvo se skládá z pejsků velikosti XS,  S,  M, ML, L 

v libovolných kombinacích) 

 

 

 

 Ceny: 

- vítěz družstev v každé velikostní kategorii  

- první tři místa v každém běhu ve třech kategoriích (XS+S, M,  ML+L) 

 

Přihlášky: 

Přihlášky vyplňujte přes google formulář zde: 

https://docs.google.com/forms/d/1q0TsEesr1dsadhwQMauPWPY410Dfk6yhf0KAA0TziU

Q/viewform?edit_requested=true 

 

č.ú.:  6101084415/7940   (do zprávy pro příjemce Vaše jméno a jméno psa, VS 18042020) 

 

Počet účastníků omezen na 60  

 

Uzávěrka přihlášek 20. 4. 2020 – nebo do naplnění kapacity závodu.  Do startovky jste 

zařazeni až po připsání startovného na náš účet! 
 

K dispozici bude občerstvení (párky, klobásy, pivo, limo, káva, čaj), voda pro psy. 

V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi, udržovat čistotu.  

Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Pořadatel a ani majitel areálu 

neodpovídají za škody, způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Akce bude 

probíhat v souladu s platným zněním zákona na ochranu zvířat. 

 

 

Sponzoři akce:  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1q0TsEesr1dsadhwQMauPWPY410Dfk6yhf0KAA0TziUQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1q0TsEesr1dsadhwQMauPWPY410Dfk6yhf0KAA0TziUQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1q0TsEesr1dsadhwQMauPWPY410Dfk6yhf0KAA0TziUQ/viewform?edit_requested=true


 
 

 

 

 

 

 

 


